
Ata da 31  Sessão Extraordinária do 2 0  Período Legislativo do 2 0  Ano da 7 
Legislatura, em 26 de Outubro de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Outubro de 2018 (dois mil e dezoito), 
reunidos no salão nobre da Câmara Municipal, às 19:00h, situada na Avenida 
Jericoacoara n° 474, na cidade de Jijoca de Jericoacoara, com a presença dos 
seguintes Vereadores: José Amoldo Dias Ferreira, Raimundo Pedro de Araujo, 
Normendio de Carvalho, José Nelcivando Teixeira, José Vandevá da Silva, 
Cleângela Oliveira Sousa, Antonio Daniel de Souza, Jakson Keille Muniz 
Brandão, Claudionor Francisco de Vasconcelos, José Jair Silva de 
Vasconcelos e Francisco Roberto Pedro. Cumprimentando a todos, o senhor 
presidente José Amoldo Dias Ferreira, declarou em nome de Deus, aberta a 
presente sessão, que teve a seguinte pauta: entoação do Hino Nacional, 
assinatura do Livro de Presença. No Expediente não houve nenhum edil 
inscrito para fazer uso da palavra na tribuna. - Ordem do dia: Leitura, discussão 
e votação do Projeto de Lei n° 043/2018, (2 1  Turno), Lei Orçamentária Anual - 
Proposta 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Jijoca de 
Jericoacoara para o exercício financeiro de 2019, na forma que indica. Em 
seguida, posto em votação, a presente matéria foi aprovada por unanimidade. 
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente, declarou em nome de 
Deus encerrada a presente sessão, às 19h:30 mm (dezenove horas e trinta 
minutos), que para constar, eu Normendio de Carvalho que secretariei esta 
Sessão, lavrei a presente Ata, que após lida, achada conforme e aprovada, 
será assinada pelo Presidente, pelo Secretário e demais vereadores do 
município de Jijoca de Jericoacoara que se fizeram presentes. xxxxxxxxxxxxx 

Jijoca de Jericoacoara - Ceará, 26 de Outubro de 2018. 
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